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NAPRAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
KOMPUTERY • KASY FISKALNE

Patryk Kuryłek
z brązowym

tel. 22 787 39 62

Wołomin, Al. Armii Krajowej 43
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medalem
Mistrzostw
Świata

Zawodnik Wichru Kobyłka zdobył
brązowy medal podczas Mistrzostw
Świata w Budapeszcie. Podopieczny
trenera Grzegorza Engela
reprezentował Polskę w formule
kick light w wadze do 57 kg.
Czytaj na str. 7

Polskie
i tłuszczańskie

drogi do
niepodległości
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To tytuł konferencji naukowej,
która odbyła się w piątek, 10
listopada w Muzeum Ziemi
Tłuszczańskiej w Tłuszczu.
Tematem wystąpień były
okoliczności odzyskania
niepodległości przez Polskę
w 1918 r. Czytaj na str. 8

FAKTY.samorząd

Ormianie w Strachówce
W niedzielę, 19 listopada w Księżykach (gmina Strachówka, wchodząca w skład rodziny 12
gmin powiatu wołomińskiego), tuż przy drodze krajowej nr 50, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski wspólnie z ambasadorem Armenii w Polsce Edgarem Gazaryanem i zaproszonymi gośćmi odsłonili pomnik poświęcony królowi Kazimierzowi III Wielkiemu w 650.
rocznicę nadania Ormianom przywilejów zatwierdzających ich odrębność religijną, samorządową i sądowniczą.
RD
Uroczystość rozpoczęła Msza św.
celebrowana w kościele parafialnym w Strachówce przez biskupa
koadiutora diecezji warszawsko
-praskiej Romualda Kamińskiego.
Mszę koncelebrował także duszpasterz Ormian ks. prof. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) wraz z duchownym obrządku
ormiańskiego oraz z księżmi z dekanatu jadowskiego.

W kształcie chaczkaru

fot. MO

Kolejnym punktem ceremonii
było uroczyste podpisanie aktu
erekcyjnego,
który
następnie
umieszczono w specjalnej tubie
wraz z prasą i monetami będący-

mi w obiegu w dniu uroczystości.
Tuba została wmurowana w podstawę pomnika – daru wdzięczności polskich Ormian królowi Kazimierzowi III Wielkiemu. Obelisk
w kształcie chaczkaru (stela, płyta
kamienna w charakterystycznym
stylu, ustawiana dla upamiętnienia
ważnych osób) został wykonany
z ormiańskiego białego trawertynu
z żółtymi uwarstwieniami, a jego
projekt wykonał Eduard Mowsisyan z Armenii.
Do zgromadzonych przy pomniku gości list okolicznościowy wystosował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który
został odczytany przez Tadeusza
Deszkiewicza – doradcę prezydenta. Przemówienia wygłosili również starosta Kazimierz Rakowski
i ambasador Edgar Gazarjan. Za-

proszeni goście złożyli pod pomnikiem wiązanki, aby w ten sposób
podkreślić doniosłość uroczystości.
Trzecią część uroczystości stanowiły występy zespołu ormiańskiego Musa Ler i polskiego Ludowego Zespołu Artystycznego
Promni z SGGW w Warszawie.
Oczarowana występami artystów
publiczność została następnie zaproszona na degustację pysznych
dań kuchni ormiańskiej i polskiej.
Fundatorami pomnika jest małżeństwo Gaina i Ashot Arakelyan
– Ormianie od 25 lat mieszkający w Polsce. Obecnie mieszkają
w Strachówce i według informacji
wójta Strachówki Piotra Orzechowskiego w swoim przedsiębiorstwie będą tworzyć miejsca
pracy. Pomnik stoi tuż przy trasie

krajowej nr 50 w miejscowości
Księżyki. Posiada wygodną, ułatwiającą podjazd i zwiedzanie infrastrukturę.

Duże zgromadzenie
Uczestnikami uroczystości byli:
biskup Romuald Kamiński, przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Deszkiewicz,
ambasador Armenii w Polsce Edgar
Gazaryan z rodziną, przedstawiciel
ministra Diaspory Republiki Armenii Grigor Arszakyan (Kierownik
Departamentu Badań i Repatriacji
w Ministerstwie Diaspory w Armenii), przedstawiciel Ormian przy
Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych RP Edward Mier
-Jędrzejowicz, wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka, senator RP
Jan Żaryn, duszpasterz Ormian ks.
prof. Józef Naumowicz, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, starosta
wołomiński Kazimierz Rakowski,
przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
i starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, wicestarosta wołomiński
Adam Łossan, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy
Mikulski i Halina Bonecka, członek
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Karol Małolepszy, radni powiatowi,
sekretarz Powiatu Wołomińskiego
Aneta Piotrowska, burmistrz miasta i gminy Tłuszcz Paweł Bednarczyk, burmistrz miasta Marki Jacek

Orych, wiceburmistrz Wołomina
Edyta Zbieć, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, wójt gminy
Jadów Dariusz Kokoszka, wójt gminy Poświętne Jan Cymerman, wójt
gminy Stanisławów Adam Sulewski,
prezes Zarządu Fundacji Ormiańskiej w Warszawie Maciej Bohosiewicz, przewodniczący Wspólnoty
Samorządowej Województwa Mazowieckiego Konrad Rytel i przewodniczący Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wołomińskiego
Adam Kopczyński wraz z członkami
Wspólnoty, sołtysi z gminy Strachówka, przedstawiciele policji
i straży pożarnej, dyrektor Maria
Łopuska wraz z młodzieżą Liceum
Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Urlach, dyrektor
Zespołu Szkół w Strachówce Grażyna Kapaon wraz z przedstawicielami społeczności szkolnej, mieszkańcy gminy Strachówka i powiatu
wołomińskiego.
W uroczystości odsłonięcia pomnika króla Kazimierza Wielkiego
w Strachówce udział wzięli uczniowie mundurowego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach. Młodzież
pełniła wartę przy pomniku, pomagała w ceremonii składania wiązanek oraz wystawiła poczet sztandarowy szkoły.
Ceremonia odsłonięcia pomnika
poświęconego królowi Kazimierzowi Wielkiemu w Strachówce była
możliwa dzięki współpracy: Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, Powiatu Wołomińskiego i gminy Strachówka.
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To tytuł corocznego dwudniowego wydarzenia, które odbywa się w Zespole Szkół im. Mościckiego w Zielonce,
ul. Inżynierska 1. Wykładów i prelekcji będzie można wysłuchać już 30 listopada i 1 grudnia od godz. 9.00.
Dni Nauki odbędą się już po raz 17.

Dni Nauki
FAKTY.samorząd

Telefony
alarmowe

Poza partiami jest życie

Weterynarz

W piątek, 17 listopada, w sali centrum kultury w Jadowie (powiat wołomiński) odbyło
się walne zebranie stowarzyszenia Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (oddział
powiat wołomiński).

Gabinet weterynaryjny
wwlWet
Wołomin
ul. Piłsudskiego 38
www.wwlwet.pl

RD

godz otwarcia
pon-pt 9:00-21:00
sob 10:00-18:00
niedz 11:00-16:00
tel 516 268 850

24 listopada (piątek)
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
19:30 – Najlepszy – 16 zł
25 listopada (sobota)
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
19:45 – Najlepszy – 16 zł
26 listopada (niedziela)
16:00 – Listy do M. 3 – 16 zł
18:15 – Najlepszy – 16 zł
27 listopada (poniedziałek)
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
19:30 – Najlepszy – 16 zł

30 listopada (czwartek)
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
19:30 – Najlepszy – 16 zł

www.kino.robi.to

Redakcja nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega
sobie prawo do ich redagowania
i skracania. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
płatnych reklam i anonsów.

czas spotkania prezentowany
był kalendarz ukazujący „Drogi
do Niepodległości”, z treściami
opartymi na historii 12 gmin powiatu wołomińskiego.

Rafał Orych
– Przypomnę, że nasza biblioteka
służy mieszkańcom Wołomina i powiatu już przeszło 60 lat. A w tym
miejscu przeszło pół wieku. Budynek był własnością Heleny i Stefana Nasfeterów, którzy aktywnie
uczestniczyli w życiu społecznym
ówczesnego Wołomina. Już przed
1927 r. uruchomili kino „Oaza”. Po
wojnie mieścił się tutaj dom kultury, a później nasza biblioteka. Ten

budynek to historia Wołomina.
Jego remont to jednocześnie
ocalenie przeszłości i przywrócenie pamięci. Przez wiele lat
placówka funkcjonowała jako filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Od lipca 2013 roku po przejęciu przez
starostwo powiatowe działa pod
nazwą Powiatowej Biblioteki Publicznej – mówiła dyrektor Joanna Hołubicka.

Powiatowe Centrum Dziedzictwa
i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20
zaprasza w sobotę, 25 listopada o godz.
17.00 na X Międzynarodowy Nadbużański Plener Artystyczny. Będzie okazja, by
zobaczyć wyniki pracy twórców z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy oraz Polski.
Informacje: www.fabryczka.com.pl, tel.
22 787 41 13.

Fakty.samorząd

Budowa ul. Ossowskiej
w Zielonce na finiszu
Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Zielonce
dobiega końca. To budowa ul. Ossowskiej na odcinku do
Turowskiej do granic miasta.

AK
fot. ro

„fakty.wwl” dwutygodnik bezpłatny.
Wydawca: „media.wwl”,
Dziennikarz: Edyta Nowak–
Kokosza, Redaktor naczelny:
Mariusz Pazio. Redaguje zespół.
Adres redakcji: 05-200 Wołomin,
ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11,
www.fakty-wwl.pl;
e-mail: fakty@fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY:
Aldona Maliszewska, Jadwiga Powała,
tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502;
e-mail: reklama@fakty-wwl.pl
Nasze biura ogłoszeń:
Wołomin: ul. Kościelna 20, II piętro,
tel./fax 22 787 07 11; „INTAX”, ul.
Piłsudskiego 5, tel. 22 787 00 59
Zielonka: VIDEO MAAG, ul. Kolejowa
28. tel. 22 781 90 44

Niźnik (gmina Poświętne), Andrzej
Michalik (gmina Kobyłka).
Stowarzyszenie
zainaugurowało także obchody 100 rocznicy
odzyskania Niepodległości. Pod-

Trwa modernizacja budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1. W czwartek,
23 listopada odbyła się skromna uroczystość wmurowania
aktu erekcyjnego. Wykonawcą inwestycji jest firma Akpol
Andrzej Kuć z Mińska Mazowieckiego, a finansuje ją Powiat Wołomiński.

4 grudnia (poniedziałek)
17:30 – Kabaret Hrabi – 60 zł, 80 zł
20:30 – Kabaret Hrabi – 60 zł, 80 zł

Miejski Dom Kultury w Wołominie,
ul. Mariańska 7 zaprasza: 24 listopada,
godz. 18.00 – wernisaż wystawy prac
Joanny Żero; 24 listopada, godz. 19.00 –
Wołomiński Wieczór Filmowy (wstęp wolny); 25 listopada, godz. 18.30 – spektakl
Teatru Piąty Wymiar pt. „Serenada” oraz
koncert zespołu Kadilak (bilety: 10 zł);
26 listopada, godz. 17.00 – Andrzejkowa
Gala Operetkowa (bilety: 10 zł).
Informacje i rezerwacje: www.mdkwolomin.pl, tel. 22 787 45 13.

Plener w Wołominie

Remont budynku
biblioteki

29 listopada (środa)
17:30 –www
Listy .kino.robi.to
do M. 3 – 16 zł
19:30 – Najlepszy – 16 zł

Wystawa, spektakl
i koncerty

W  sobotę, 25 listopada o godz.
16.00 w pałacu w Chrzęsnem (gmina Tłuszcz) odbędzie się spotkanie
z aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym Krzysztofem Janczarem.
W  programie m.in. emisja filmu oraz
rozmowa z aktorem. Informacje: www.
palacwchrzesnem.pl, tel. 29 757 29 50.

Fakty.samorząd

28 listopada (wtorek)
17:30 – Listy do M. 3 – 16 zł
19:30 – Najlepszy – 16 zł

opr. eda

Krzysztof Janczar
w Chrzęsnem

fot. mo

Na zebranie przybyło 107 członków stowarzyszenia reprezentujących większość gmin powiatu wołomińskiego. Obrady poprowadził
Andrzej Diakonow z Klembowa.
Celem było przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu
oddziału za poprzednie cztery lata
oraz wybranie nowego przewodniczącego Wspólnoty Samorządowej
powiatu wołomińskiego i przedstawicieli stowarzyszenia do zarządu.
Obrady były bardzo owocne. Dało
się zauważyć silne zaangażowanie
w dyskusję o funkcjonowaniu stowarzyszenia.
W głosowaniu, przewodniczącym
na kolejną kadencję został Adam
Kopczyński. Wybrano także przedstawicieli do prezydium zarządu:
Dariusza Kokoszkę (gmina Jadów),
Rafała Pazio (gmina Wołomin), Pawła Bednarczyka (gmina Tłuszcz),
Marka Brodziaka (gmina Radzymin).
Do komisji rewizyjnej stowarzyszenia zostali wybrani Magdalena Suchenek (gmina Strachówka), Beata
Dąbrowska (gmina Kobyłka, przewodnicząca komisji), Mieczysław
Pendzioł (gmina Marki), Sylwester

fakty.news

W ostatnich latach wzdłuż ul.
Ossowskiej w Zielonce powstało
wiele osiedli mieszkaniowych. Ekspansja nowych budynków była tak
duża, że trudno było nadążyć z infrastrukturą publiczną. Małymi krokami budowano kanalizacje, oświetlenie uliczne i w tym roku całość
zwieńczy nowa ulica, ze ścieżką
rowerową i obustronnymi chodnikami.
Inwestycja wkroczyła już w ostatnią fazę realizacji. Jeszcze w październiku wylana została masa
bitumiczna na ścieżce rowerowe,
która biegnie wzdłuż budowanej

drogi. Na początku listopada położono warstwę podbudowy i warstwę wiążącą asfaltu.
Wykonawca powoli kończy budowę wyniesionych skrzyżowań,
po czym przystąpi do położenia ostatniej warstwy asfaltu tzw.
ścieralnej. Trwają też inne drobne
prace związane z chodnikami i instalacją znaków organizacji ruchu.
Prace powinny się zakończyć do 30
listopada br. Wartość inwestycji to
2,3 mln zł.
Ossowska w Zielonce łączy się na
granicy miast z ul. Hubala w Kobyłce, która również jest w tej chwili
w budowie.

fakty.wwl

www.fakty-wwl.pl
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Jest szansa, aby powstała ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze krajowej nr 50 na odcinku Łochów – Jadów – Strachówka.
13 listopada samorządowcy trzech zainteresowanych gmin podpisali „Porozumienie o Współpracy Partnerskiej”
z urzędem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Warszawie. Zadaniem samorządów będzie
wykonanie dokumentacji projektowej do końca 2018 r., a GDDKiA wybudowanie ścieżki.

Rowerem
przez Jadów
Fakty.samorząd

Kłopoty z rejestracją pojazdów w powiatach
Zmiana systemu rejestracji samochodów i innych
pojazdów sprawia problemy z poprawnym
funkcjonowaniem wydziałów komunikacji, także
w Starostwie Powiatu Wołomińskiego. Związek Powiatów
Polskich wystosował w tej sprawie wystąpienie do Anny
Streżyńskiej, minister cyfryzacji.
Ludwik Węgrzyn
prezes Zarządu Związku Powiatów
Polskich

„Szanowna Pani Minister, tydzień
temu został uruchomiony moduł
CEP w ramach systemu CEPiK 2.0.
Miało to w znaczącym stopniu podnieść jakość realizacji zadań związanych z dopuszczaniem pojazdów
do ruchu. Na razie – po tygodniu
funkcjonowania systemu – można
stwierdzić, że cel ten nie został zrealizowany. Wręcz przeciwnie uruchomienie systemu doprowadziło
wydziały komunikacji poszczególnych starostw powiatowych oraz
urzędów miast na prawach powiatu na skraj wydolności. Widać
to już w samych liczbach. Nawet
opierając się na danych podawanych przez kierowane przez Panią
Ministerstwo w codziennych raportach, w ramach jednego z głównych zadań wydziałów komunikacji
– rejestracji pojazdów wdrożenie
systemu doprowadziło do spadku
liczby realizowanych działań o 30%.
W skali ubiegłego tygodnia oznacza
to – w porównaniu średniotygodniowym z poprzednim okresem
– około 20 tysięcy niezałatwionych
spraw. Powyższa statystyka nie
ukazuje w pełni skali problemu. Nie
uwzględnia bowiem następujących,
bardzo istotnych czynników:
1. Określona część działań została
zrealizowana niezgodnie z pierwotnymi oczekiwaniami obywa-

teli. W szczególności standardem
było wydawanie lub przedłużanie pozwoleń czasowych wobec
trudności z realizacją innych procedur.
2. Jakość danych wprowadzonych
do CEPiK 2.0 jest dalece wątpliwa – przy pełnej wiedzy Ministerstwa Cyfryzacji o tym fakcie.
W minionym tygodniu zdarzały
się już sytuacje, gdy przedstawiciele Ministerstwa rozsyłali instrukcje umożliwiające obejście
występujących problemów poprzez… wprowadzanie do systemu fikcyjnych danych.
3. Wiele procesów udało się zrealizować tylko i wyłącznie dzięki
zaangażowaniu i zwiększonemu nakładowi pracy ze strony
poszczególnych
pracowników.
Choć systemy teleinformatyczne
mają w założeniu ułatwiać pracę,
to w minionym tygodniu urzędnicy byli zmuszeni, np. wprowadzać ręcznie wiele danych –
w związku z wadliwością procesu
migracji baz danych systemu CEPiK 1.0. Inne procedury wymagały
znacznie większego nakładu pracy, w szczególności powtarzania
niektórych kroków obsługi systemu.
4. Dotarły do nas zgłoszenia,
że część dowodów rejestracyjnych zamówionych w miniony
poniedziałek została wykonana z błędami, co uniemożliwiło
ich wydanie. Dowody te zostały
zwrócone do PWPW.

Nakłada się na to narastająca
frustracja ze strony obywateli. O ile
w poniedziałek czy wtorek w minionym tygodniu emocje wynikające z niemożliwości realizacji przez
wydziały komunikacji oczekiwań
klientów udawało się uspokoić, to
obecnie jest to coraz trudniejsze.
Wpływ na to mają m.in. komunikaty wychodzące z Ministerstwa Cyfryzacji, które wskazują, że system
zasadniczo działa, a ewentualne
problemy są jedynie konsekwencją „wieku dziecięcego”. W tej sytuacji coraz bardziej powszechne
staje się odczucie, że jako powiaty
staliśmy się mimowolną ofiarą dążenia administracji centralnej do
ogłoszenia w przeddzień dwulecia
rządu sukcesu w zakresie e-administracji. To na naszych urzędnikach – jako osobach mających
bezpośredni kontakt z obywatelami – skupia się ich niezadowolenie. To nasi urzędnicy po to, by

wykonać te same zadania, co dwa
tygodnie temu muszą wykonywać
znacznie więcej pracy. To oni dzień
w dzień muszą siadać do terminali
komputerowych, nie wiedząc, jakie procedury uda się zrealizować
danego dnia, a jakie nie – bo z dnia
na dzień listy mogą się zmieniać.
Przypomnieć w tym miejscu należy,
że obecnych problemów nie można traktować jako niemożliwych
do wcześniejszego przewidzenia.
W oparciu o ocenę stanu zaawansowania prac nad modułem CEP i wyników jego testów przedstawiciel
Związku Powiatów Polskich na posiedzeniach Komitetu Sterującego
konsekwentnie podnosił, iż nie jest
on gotowy do wdrożenia – przewidując właśnie te problemy, które
obecnie się dzieją na terenie całego
kraju. Oczekujemy na natychmiastowe podjęcie przez Ministerstwo
Cyfryzacji działań, które powinny
co najmniej objąć: – natychmiasto-

wą stabilizację systemu, a jeśli nie
jest to możliwe w perspektywie
godzin i dni to poważne rozważenie przywrócenia funkcjonowania
poprzedniego systemu. Utrzymanie obecnego stanu przez kolejny
tydzień spowoduje z jednej strony
dalsze zaśmiecenie bazy CEPiK 2.0,
a z drugiej – narastanie niezrealizowanych zadań; – przewidzenie
mechanizmów usunięcia już powstałych zaległości. Nie widzimy
powodów, dla których mielibyśmy
w ramach własnych budżetów zatrudniać pracowników po to, by
poprawiać błędy powstałe z winy
administracji rządowej; – przekazanie jasnego komunikatu, że pracownicy wydziałów komunikacji
muszą funkcjonować na systemie,
który uniemożliwia skuteczne zrealizowanie określonych działań
i tym samym nie są odpowiedzialni
za wszelkie problemy, jakie dotykają obywateli”.
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Paderewski w Zielonce

eda
Koncert muzyki Paderewskiego
usłyszeliśmy w wykonaniu Karola
Radziwonowicza i orkiestry w składzie: Ryszard Borowski, Agnieszka
Cypryk, Rafał Grząka, Krzysztof
Lenczowski. Było to innowacyjne spojrzenie na utwory artysty,
w aranżacji na fortepian, flet,
skrzypce, wiolonczelę i akordeon.
Karol Radziwonowicz wystąpił
nie tylko w roli pianisty, również
w roli prowadzącego. Radziwonowicz w 1982 r. ukończył Akademię
Muzyczną im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Doskonalił umiejętności także w Ameryce na Indiana
University School of Music w latach
1987-1988.
Artysta posiada znaczący dorobek fonograficzny. Jako jedyny pianista na świecie nagrał wszystkie
dzieła fortepianowe Ignacego Jana

Paderewskiego. Nagranie to zostało wyróżnione nagrodą francuskich
krytyków „Diapason”. Nagrał również utwory Paderewskiego z towarzyszeniem orkiestry.
Piastuje stanowisko prezesa Towarzystwa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

Ku Niepodległości
Elementem projektu „Ku Niepodległości z Ignacym Janem Paderewskim był konkurs dla dzieci.
Zadaniem było wykonanie plakatu
pt. „Za Ignacym Janem Paderewskim ku niepodległości”. Udział
w konkursie wzięło 68 dzieci. Po
koncercie odbyło się rozdanie
nagród w konkursie. Pierwsze
nagrody w trzech kategoriach
wiekowych trafiły do Zosi Gniazdowskiej z SP nr 1, Aleksandra Skoniecznego z SP nr 1 oraz Karoliny

Wojewódki z SP nr 1. Drugą nagrodę przyznano Iris Gonzales-Figurskiej, Magdalenie Dudzik, Hannie Adamowicz i Mai Lipowskiej.
Trzecia nagroda Trafiła do Patrycji
Reszczyńskiej, Marysi Gniazdowskiej, Karoliny Kwaśnicy, Wiktorii
Perlejewskiej, Anny Sobotki i Kaliny Walczuk. Czwartą nagrodą
wyróżniono Kingę Tomczyk oraz
autorów prac w kategorii grafika
komputerowa: Mateusza Sokołowskiego, Wojciecha Sokołowskiego
i Macieja Kursę.
Wybrane prace można oglądać
na wystawie w holu Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.

Film na zakończenie
Wieczór poświęcony Paderewskiemu zakończyła projekcja filmu
„Paderewski mąż stanu i mistrz tonów” – biograficznego dokumentu

fot. Michał Sokołowski

W niedzielę, 19 listopada w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce odbył się wieczór
poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Pianista, kompozytor i polityk
został przywołany na kilka sposobów: poprzez muzykę, sztukę plakatu i dziecięcą
wyobraźnię oraz w dokumencie.

Bohdana Rączkowskiego.
Wydarzenie było lokalną inauguracją roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości i zostało do-

finansowane ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na
lata 2017-2021 w ramach Programu
Dotacyjnego „Niepodległa”.
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Aktywnie w Zabrańcu

Środki z Unii na
modernizację PSZOK-u

Od marca 2008 r. w Zabrańcu (gmina Poświętne) działa Parafialny Klub Sportowy
(PKS) „Wici”. Ideą organizacji jest promowanie sportu, ruchu i spotkań rodzinnych.
O działalności klubu opowiedzieli nam Karolina i Leszek Smoderkowie.

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów to
obowiązek każdej gminy. W Zielonce PSZOK działa przy
ul. Krzywej, a dzięki pozyskaniu Funduszy Europejskich
zostanie zmodernizowany. Mieszkańcy ucieszą się
m.in. z planowanej wypożyczalni przyczepek do
samochodów osobowych.

Rafał Orych
– Inicjatorem założenia klubu
był ks. Andrzej Kinowski, ówczesny
proboszcz naszej parafii
w Zabrańcu. W tym czasie był
prezesem PKS Agape Białołęka.
Chętnie dzielił się swoim doświadczeniem i poradą, np. jak pozyskiwać środki zewnętrzne na organizowanie inicjatyw. Jego pomoc była
nieoceniona – mówi pani Karolina.

AK
Już niebawem w Zielonce
rozpocznie się realizacja projektu pn. „Rozwój infrastruktury
PSZOK w Zielonce”. Planowane
zadania inwestycyjne pochłoną 470 tys. zł. Dofinansowanie
z Funduszy Europejskich stanowić będzie 318 tys. zł. To środki
pozyskane w konkursie, w którym wystartował Urząd Miasta
Zielonka. Umowę o dofinansowanie w imieniu burmistrza
Zielonki Grzegorza Dudzika
podpisała sekretarz miasta Renata Jóźwiak, a ze strony Województwa Mazowieckiego –
członek zarządu Elżbieta Lanc.
Projekt obejmie budowę
budynku socjalno-biurowego
i przebudowę budynku garażowego na pomieszczenie do
składowania odpadów niebezpiecznych (np. akumulatory)
i sprzętów RTV i AGD. Nawierzchnia terenu pokryta zostanie kostką brukową. Pojawią
się też nowe nasadzenia tzw.
zieleni izolacyjnej.

– Na spotkaniu założycielskim
wybraliśmy zarząd, którego skład
ulegał zmianom na przestrzeni lat.
W tej chwili prezesem jest Stanisław Kruk, wiceprezesem Jacek
Malinowski, sekretarzem Ksenia
Ulejczyk, skarbnikiem Leszek, a ja
członkiem zarządu – wyjaśnia pani
Karolina.
– Pierwszą imprezą zorganizowaną pod szyldem klubu było „Powitanie wakacji” na koniec roku szkolnego w czerwcu 2008 r. Odbyły się
wtedy konkurencje sportowe m.in.
biegi w workach, szachy, piłkarzyki,
tenis stołowy i turniej piłkarski. Pod
koniec września odbyły się „Przełaje Zabranieckie” czyli biegi i wyścigi
rowerowe – wspomina pan Leszek.
– Oprócz działalności społecznej angażowaliśmy się w realizację
inwestycji w sołectwie. Jako klub
składaliśmy wnioski do budżetu
gminy, np. o budowę bramek, łapacza piłek i siłowni. Wszystkie
nasze propozycje zostały zaakceptowane i zrealizowane przez urząd
– dodaje.
– Dzięki współpracy z Agape
Białołęka mogliśmy uczestniczyć
w wyścigach smoczych łodzi na
Kanale Żerańskim w Warszawie
w 2009 roku. To było niezapomniane przeżycie. Ks. Kinowski aktywizował również młodzież z miejscowej „Oazy” i chociaż opuścił naszą
parafię w sierpniu 2010 r. dołożyliśmy starań by klub działał nadal –
mówi pani Karolina.

Inspirujmy się wzajemnie
– Nasza parafia jest jedną
z mniejszych, bo liczy ponad 700
mieszkańców. Dlatego

fot. ro

Współpraca mieszkańców

z upływem czasu zdecydowaliśmy się łączyć inicjatywy klubu
z odpustami kościelnymi i piknikami szkolnymi. Pozwoliło to zwiększyć integrację społeczeństwa.
Cieszy nas, że włączają się też
mieszkańcy Małkowa, którzy należą
do parafii w Pustelniku – zauważa
pan Leszek.
– Dzięki pozyskiwaniu pieniędzy
z zewnątrz, np. ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego
i Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, zrealizowaliśmy wiele projektów. Warto wspomnieć o spotkaniach z ciekawymi
ludźmi, którzy żyją w naszym sąsiedztwie
i mogą podzielić się swoim doświadczeniem życiowym. Profesor
Witold Modzelewski przybliżył,
np. historię dworu sióstr Zofii Arkuszewskiej i Wandy Chełmickiej
w Krubkach-Górkach. Jakub Miziołek z Ostrowika poprowadził
spotkanie pt. „Bezpieczny Internet”. Ponadto mieszkańcy mogli
spotkać sie z podróżnikami, którzy
odwiedzili m.in. Meksyk, Kubę, Tajlandię lub Santiago de Compostela
w Hiszpanii. Opowiadać można by
było długo – mówi pani Karolina.
– Nie zabrakło również zajęć
praktycznych. Dzieci mogły, np.
przeprowadzić
doświadczenia
chemiczne podczas realizacji projektów „Odkrywamy świat” i „Spotkań ze sportem i nauką”. Te drugie mamy na świeżo w pamięci, bo

zakończyliśmy je w październiku.
Najmłodsi zawsze mają szczególną frajdę z nagród, które głównie
otrzymują za osiągnięcia w biegach.
Dziękujemy wszystkim fundatorom
nagród, które mogliśmy wręczyć
zwycięzcom zmagań sportowych
w minionych latach – podkreśla.
– W marcu będziemy obchodzić
dziesięciolecie powstania. Jak tak
teraz patrzymy wstecz, to widzimy,
jak wiele projektów udało się nam
zrealizować. Pamiętam, jak na początku z klubem współpracowała
młodzież licealna, a nawet studenci. Dziś uległo to zmianie. Nasze inicjatywy wzbudzają zainteresowanie
dzieci ze szkoły podstawowej – dodaje pan Leszek.
– Działalność w klubie jest naszą
pasją. Robimy to w czynie społecznym. Ciągle mamy nowe pomysły.
Na wiosnę przyszłego roku chcemy
zorganizować rozgrywki piłkarskie.
Tym, co nas motywuje do dalszej
aktywności, są młodzi ludzie, którzy z zapałem i energią uczestniczą
w spotkaniach klubu. Cieszy nas,
że możemy sprawić, aby świat był
dla nich bardziej zrozumiały i piękniejszy. Mamy dużą radość i satysfakcję z prowadzonej działalności.
Nie da się tego kupić za żadne pieniądze. Po prostu trzeba to przeżyć.
Zachęcamy do śledzenia naszego
profilu na Facebooku i uczestniczenia w naszych inicjatywach. Inspirujmy się wzajemnie – podsumowują rozmówcy.

Poza tym zakupione zostaną:
waga elektroniczna najazdowa,
kontenery oraz regały metalowe
do składowania, np. sprzętu AGD.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie również akcja
edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów.
– PSZOK pełni bardzo ważną
funkcję w nowym systemie gospodarki odpadami. Chcemy, by
miejsce to było dostosowane do
potrzeb mieszkańców i stąd nasz
pomysł na jego modernizację. Cieszę się, że udało się nam pozyskać
środki unijne na realizację tego
projektu – dodaje burmistrz Grzegorz Dudzik.
Zakupione zostaną także 3
przyczepki samochodowe. Miasto
chce wykorzystać je do stworzenia bezpłatnej wypożyczalni dla
swoich mieszkańców. Zdarza się
bowiem, że potrzebujemy przewieźć większy ładunek, a mamy
z tym problem. To przykład na to,
że dobre pomysły mogą znaleźć
finansowanie ze środków unijnych
i praktycznie przekładać się na
ułatwianie życia mieszkańcom.

Raduje się serce, raduje się dusza
Chór Miejski Cantus Cordis i jego wieloletni dyrygent Władysław Chanas spotkali się
z niezwykle ciepłym i serdecznym przyjęciem mieszkańców zgromadzonych w niedzielny
wieczór, 12 listopada w wołomińskim kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.
Teresa Sadowska

ks. kpt. Grzegorza Idzika na następne koncerty, a zwłaszcza na
ten jedyny w swoim rodzaju przypadający w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Dziękujemy Proboszczowi parafii Matki Bożej Królowej Polski ks.
Zygmuntowi Podstawce za umoż-
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Wybór młodych
samorządowców
Już kolejny raz w gminie Klembów odbędą się wybory
do Młodzieżowej Rady Gminy. Zaplanowano je na 8
grudnia, ale czas na zgłoszenie swojej kandydatury
młodzi kandydaci mają do 27 listopada. Szczegółowe
informacje i formularz kandydata dostępne są na
stronie urzędu gminy Klembów.

fot. Witold Sokołowski

To była kontynuacja tegorocznego radosnego święta 11 listopada. Serca rosły artystom, gdy
patrzyli na zasłuchane i usatysfakcjonowane twarze mieszkańców
Wołomina, przybyłych specjalnie
na koncert pieśni narodowych,
patriotycznych i legionowych.
Podniosła atmosfera wywołana
przez Cezarego Waszczyńskiego,
piękne pieśni, pięknie zaśpiewane
i wspaniałe solo w wykonaniu ks.
kpt. Grzegorza Idzika, kapelana
Związku Strzeleckiego Strzelec...
w galowym mundurze... wszystko
to sprawiło, że koncert był kilkakrotnie nagradzany gromkimi brawami na stojąco i pozostanie zapewne na długo w pamięci. Brawa,
brawa dla wszystkich!
Wołomińscy artyści, obchodzący w bieżącym roku jubileusz
25-lecia powstania Chóru Miejskiego, zostali zaproszeni przez

fot. um zielonka
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AM
liwienie zaśpiewania koncertu.
Wszystkim za serdeczne przyjęcie. Panu Cezaremu Waszczyńskiemu za słowo wiążące, Panu
Witoldowi Sokołowskiemu Miejska tv za nagranie koncertu, Pani
Danucie Michalik za kotyliony.

Kto może kandydować? Każdy
młody człowiek, który chce mieć
wpływ na to, co dzieje się w gminie i spełnia określone warunki.
Pierwszym warunkiem do zgłoszenia swojej kandydatury jest
wiek (13-18 lat). Trzeba też być
mieszkańcem gminy Klembów
i zebrać minimum 20 podpisów

z poparciem swojej kandydatury.
Mandat radnego otrzymają osoby,
które uzyskają największą liczbę
głosów. Kadencja Młodzieżowej
Rady trwa 1 rok i rozpoczyna się
podczas pierwszej sesji rady. Głównym celem działania MRG jest opiniowanie przez młodzież projektów
decyzji dotyczących młodzieży
podejmowanych przez urząd, radę
oraz jednostki organizacyjne gminy.
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Jak przetrwać listopadową chandrę
W rankingu najbardziej nielubianych przeze mnie miesięcy o palmę
pierwszeństwa walczą co roku listopad z lutym. Obydwa ciemne, zimne
i depresyjne: w listopadzie złota jesień (jeśli w ogóle była) jest już tylko
mglistym wspomnieniem; w lutym – wychodzimy z zimy zmęczeni,
a wiosny jeszcze nie widać... Wielu z nas bardzo kiepsko funkcjonuje
w tych okresach: najogólniej rzecz ujmując, nie chce nam się nic,
a normalne funkcjonowanie na co dzień staje się niewyobrażalnym
wysiłkiem. Czy można wskazać jakieś uniwersalne sposoby na
zaradzenie jesienno-zimowej chandrze?

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496)

Starosta Wołomiński zawiadamia
o wydaniu w dniu 17 listopada 2017 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego,
reprezentowanego przez pełnomocnika P. Szymona Grubę, decyzji Nr 46pz/2017
znak WAB.6740.14.46.2017, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie drogi
powiatowej nr 4331W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu
nad rzeką Cienka w miejscowości Dzięcioły, gmina Tłuszcz”.
Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem
– numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu
Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
- ew. nr: 554 (554/1, 554/2), 555 (555/1, 555/2), 589 (589/1, 589/2), 556
(556/1, 556/2), 588 (588/1, 588/2), 590 (590/1, 590/2) w obrębie 0004
Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar wiejski,
• działki stanowiące tereny wód płynących, zajęte przez rzekę Cienka, położone
w liniach rozgraniczających teren inwestycji niewymagające podziału
i niepodlegające przejęciu pod inwestycję:
- ew. nr: 573 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5, Tłuszcz- obszar
wiejski.
Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod
budowę lub przebudowę: urządzeń wodnych i zjazdów (tłustym drukiem – numery
działek po podziale przeznaczone pod budowę lub przebudowę urządzeń wodnych
i zjazdów):
- ew. nr: 554 (554/1, 554/2), 589 (589/1, 589/2), 556 (556/1, 556/2), 590
(590/1, 590/2), 587, 573 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5,
Tłuszcz- obszar wiejski.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem
organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin,
ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone
w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
Z  treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć
interesantów, tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.
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blogów związanych ze zdrowym
stylem życia udało mi się skompletować taki oto zestaw zaleceń na jesienne smutki:
1. Światło – jest go w przyrodzie
zdecydowanie za mało; zadbajmy
zatem o otaczanie się blaskiem
świec, przytulnych lamp, drewna
palonego w kominku.
2. Sen – nie ma nic dziwnego w tym,
że jesienią i zimą chcemy spać
dłużej – z naturą naszych organizmów nie ma co walczyć; pozwólmy sobie na krótką drzemkę
w ciągu dnia, a przekonamy się,
że nawet kwadrans snu ma kolosalne znaczenie.
3. Odpowiednie pożywienie – powinniśmy rozgrzewać się od wewnątrz, jedząc więcej potraw
gotowanych, a mniej surowych.
A herbata z miodem, goździkami i imbirem ma działanie wręcz
terapeutyczne. Że nie wspomnę
o dobroczynnym wpływie czekolady...
4. Pamiętanie o drobnych przyjemnościach – w codziennym pędzie
chcemy osiągnąć jak najszybciej,
jak najwięcej – często zapominamy o sobie i własnych potrzebach.
Czas przeznaczony na indywidualną rekreację (wedle upodobań:
dla jednych będzie to ulubiona

MARTA BĄK, PSYCHOLOG
Każdy z nas ma zestaw własnych patentów na poprawienie
sobie nastroju – tak jest najlepiej, wszak każdemu co innego
sprawia przyjemność. Poradniki,
strony internetowe i wszelkiej
maści eksperci prześcigają się
jednak w serwowaniu nam kolejnych „żelaznych” zestawów obowiązkowych porad na sezonowe zmęczenie. Niejednokrotnie
sprostanie wszystkim zaleceniom
wywołuje – zamiast oczekiwanej
poprawy nastroju – jeszcze większy stres, zwłaszcza gdy chcemy
bezrefleksyjnie stosować się do
kolejnych wskazówek.
Najlepszym przykładem takiego zjawiska jest (dla mnie) powszechne zachęcanie do aktywności fizycznej, szczególnie do
popularnego w ostatnim czasie
biegania. Jako dość wykształcony człowiek wiem, że ruch ma
niezwykle korzystny wpływ na
samopoczucie i zdrowie; jednak
sama myśl o opuszczeniu ciepłego wnętrza i udaniu się na zdrowotną przebieżkę wywołuje mój
głęboki, wewnętrzny sprzeciw.
Skoro nie ruch, to w takim razie
co? Po przejrzeniu ulubionych

lektura, dla innych aromatyczna
kąpiel) powinien być stałym elementem naszego rozkładu dnia.
5. Odpoczynek od Internetu i telefonu – stała dostępność „on line”
prowadzi do chronicznego zmęczenia, a nawet objawów nerwicowych – ustalmy sami ze sobą,
że nie zawsze musimy być dostępni i sprawdźmy, jak to wpływa
na nasz wewnętrzny spokój.
6. Kolekcjonowanie dobrych wspomnień – gdy czujemy, że nasz
nastrój niepokojąco zniżkuje,
przywołajmy w pamięci pozytywne wspomnienia – można się
przy tym wspomóc, np. zdjęciami
z wakacji.
7. Pielęgnowanie relacji – na każdy
rodzaj chandry najlepiej robią satysfakcjonujące kontakty z drugim człowiekiem: rozmowa z mężem, dziećmi, wspólnie spędzone
popołudnie czy wieczór potrafią
dodać energii nawet w najgorszą
pogodę.
Do powyższego zestawu każdy
może (i powinien) dopisać swoje
własne pomysły – takie twórcze podejście zapewne pomoże przetrwać
jesienne dołki psychologiczne. Powodzenia w stosowaniu życzę Państwu, jak i sobie.

fakty.samorząd

Urząd Miasta Zielonka zaprasza do udziału w przetargu dotyczącym sprzedaży nieruchomości
gminnej położonej w Zielonce przy ul. Chopina 10
(pow. 571 m2). Działka zabudowana jest jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym. Cena
wywoławcza nieruchomości to 320 tys. zł.
Przetarg odbędzie się 20 grudnia 2017 r. Wadium
należy wpłacić do 15 grudnia 2017 r. Więcej informacji na stronie Zielonka.pl i pod nr tel. 22 761 39 25.

Dla młodszych i starszych
Świetlica w Krzywicy (gmina Klembów) już czynna.
Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej placówki
odbyło się 12 listopada.

fakty.mamy dziecko
W ostatnim czasie w Oddziale
Położniczo-Ginekologicznym
Szpitala Powiatowego w Wołominie
urodzili się m.in.:

opr. eda
Będzie to miejsce spotkań,
integracji i wypoczynku mieszkańców – zarówno młodszych,
jak i starszych. Świetlica spełni bowiem funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną. Jedno
z pomieszczeń zostanie wydzierżawione pod sklep. Całym obiektem zarządzać będzie Gminny
Ośrodek Kultury w Klembowie.
Budynek został wyremontowany ze środków budżetu gminy
Klembów. Koszt inwestycji wyniósł 153.000 zł.

Lena, córka Anny i Pawła Narólskich
z Szewnicy, ur. 19.11.2017 r. o godz. 8.40
waga 3450 g, wzrost 56 cm.

fot. GOK klembów

DZIAŁKA BUDOWLANA W ZIELONCE

Oliwia, córka Magdaleny i Patryka Dzioban
z Ossowa, ur. 20.11.2017 r. o godz. 13.58
waga 3500 g, wzrost 52 cm.
REKLAMA

Wyrób i sprzedaż pieczywa
oraz wyrobów cukierniczych i tortów na każdą okazję
oraz szeroki asortyment domowych wyrobów
garmażeryjnych bez konserwantów

PROMOCJA WEŁNY
ISOVER Lambda 39
GR. 150/6,9 m
cena 85zł/rolka

j.mucka@firma-dom.pl

TRANSPORT I SPRZEDA¯
MATERIA£ÓW BUDOWLANYCH
I OGRODNICZYCH

- sól drogowa, workowana i luzem
- pospółka, żwir, piasek, gruz, tłuczeń, keramzyt
- cement, wapno, węgiel
- ziemia ogrodnicza, torf, kora sosnowa
- sprzątanie i utwardzanie terenu, kopanie stawów, rozbiórki, itp.
- wynajem transportu od 1-30 ton

Leœniakowizna: ul. Kasprzykiewicza 92, Kobyłka: ul. Nadarzyńska 143
tel. 22 787 80 07, 696 066 033, www.budamrek.pl
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Dam pracę
zzZatrudnię do pracy przy dociepleniach i remontach, tel. 601 804 845
zzPrzyjmę uczennicę do zakładu fryzjerskiego „Bolero” w Ząbkach, tel.
501 376 143
zzZatrudnię cukiernika, pomoc cukiernika do pracy w cukierni - Radzymin, tel.
606 880 373
zzKrawcowe do szycia sukienek damskich,
tel. 516 088 640
zzZatrudnię pracownika do gastronomii,
tel. 602 554 784, 698 576 348

Pomoc do kuchni w restauracji
Emilianów/k. Radzymina, telefon
530 623 598
zzZatrudnię osobę do cukierni w Dąbrówce-Drężew, tel. 29 757 80 92

Różne
zzNaprawa pralek, zmywarek automatycznych. Ireneusz Jakóbowski, Wołomin,
ul. Nowa 2, tel. 787 77 50, 603 116 778

Naprawa sprzętu AGD. Pralki,
zmywarki, piekarniki. Z dojazdem
do klienta - Radzymin i okolice, tel
784 524 586

Kupię
Kasacja samochodów,
skup złomu, sprzedaż części.

Naprawa samochodów. Poświętne,
ul. Szkolna 11 tel./fax 22 787 11 65,
kom. 604 578 845, 668 469 013
zzKupię topole, telefon (22) 781 25 11,
502 82 70 89

Sprzedam

Sprzedaż węgla
miał, groszek, dobrej jakości
Drewno kominkowe. Tanio!

501 122 370

Skład węgla - kostka, orzech,
ekogroszek, miał. Ruda K. Radzymina, tel. 507 322 809, 504
071 374

Tartak

Nadma Jaworówka 44
tel. 514 202 038, 882 840 184

Drewno opałowe,
kominkowe, brykiet, pelet.
Tarcica, więźba dachowa,
deski, szalówka. Transport.
www.opaltartaknadma.pl

WĘGIEL

WYSOKIEJ JAKOŚCI
Polski eko-groszek l Brykiet dębowy
Drewno kominkowe l Pelet l Deski bud.

Nowo otwarty skład Radzymin
ul. Korczaka 56, tel. 515 668 216

DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl

Zakład kamieniarski wykonuje
nagrobki, parapety, schody,
Wołomin, tel. 502 472 396
zzArtystyczna oprawa obrazów
i luster, duży wybór, Radzymin, ul.
Jana Pawła II 41C, tel. 22 763 04 10

Studnie
Usługi koparko-ładowarką
Przemysław Wieczorek
tel. 510 388 204

USŁUGI KOMUNALNE
www.imperf.pl

Pełna gama
usług komunalnych
Konkurencyjne ceny

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I SZAMBA

- wywóz gruzu i odpadów kontenerami
- odbiór odpadów segregowanych
- mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów,
parkingów
- sprzątanie placów, targowisk, terenów pod budowę
- obsługa imprez okolicznościowych
Sprzątanie,
wiosenne porządki
Sprzedaż pojemników
120, 240, 1100 m3 i inne typy

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 7D
tel. 22 786 89 46, fax 22 787 88 65
e-mail: imperf@imperf.com.pl

zzMycie i czyszczenie elewacji budynków, dachów, kostki brukowej, itp.
Tel. 514 333 290

Badanie
fizykochemiczne wody.
Filtry do wody.
tel. 783 800 800

maszynowo, ręcznie.
Możliwość wiercenia w pomieszczeniu

Radzymin, ul. Kolejowa 1/3
tel. 531 015 129

zzMalowanie proszkowe Fosforyzowanie żelowe, elementy do 200 cm,
tel. 601 150 525 Słupno, ul. Moniuszki 13

Budowlane usługi
zzUsługi szklarskie, Pachulski Waldemar. Szlifiernia szkła i luster, witraże,
szkło hartowane i kominkowe, Radzymin, ul. Jana Pawła II 41 B, tel. 786 67 43,
fax 22 763 08 07, www.szklarze.com.pl,
kontakt@szklarze.com.pl

Betoniarstwo – Janusz Ostaszyk.
Kobyłka, ul. Ketlinga 4, telefon
786 17 53, 602 388 709

Garden Land

zzAlternator do busa 208D Mercedes,
piła spalinowa husqvarna 440 TORG
tel. 516 456 266
zzSprzedam meble dąbowe: regał,
komodę, witrynę, stół+6 krzeseł oraz
inne, tel. 501 235 455

Usługi różne
Naprawa i konserwacja urządzeń
chłodniczych. Montaż i serwis
klimatyzacji. Ostrówek, ul. Przejazdowa 5, 602 348 256, e-mail:
biuro@chlodnictwowolomin.pl

Zdrowie i uroda

HYDRAULIK
Przyłącza wodno-kan-gazowe.
Projekty

Tel. 602 724 738

zzDocieplanie budynków szybko,
tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Ogrodzenia

betonowe, metalowe i panelowe.
Sprzedaż, montaż.
Tanio, szybko, solidnie
tel. 600 551 008, 502 381 948
zzRemonty – wykończenia, 20 lat praktyki, prace wykonuję osobiście, szybko,
tel. 22 787 84 61, 698 653 445

Posadzki z agregatu, laserowe
pomiary, zacieranie mechaniczne, koszt 11 zł/m2, tel.
508 017 870
zzUkładanie, cyklinowanie, renowacja starych podłóg, tel. 663 51 17 71
zzWykonam tynki tradycyjne, wewnętrzne, ręcznie lub mechanicznie,
remonty itp. (zacieranie mechaniczne),
tel. 606 132 764
zzUsługi budowlane, kominy z klinkieru, ogrodzenia, schody i inne prace,
tel. 604 647 361

Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura, terakota, gipsowanie,
malowanie, hydraulika, panele,
tel. 606 826 224
Posadzki miksokretem, zacieranie mechaniczne, tel. 797 357 222
zzWykonam tynki wewnętrzne, zewnętrzne (baranek) z naturalnych
składników, który nie zielenieje, tel.
607 728 270

zzUsługi remontowe – rok założenia
1979. Szalowanie schodów, ściany
gipsowo-kartonowe, glazura, terakota,
ocieplanie poddaszy z wykończeniem,
tel. 22 786 88 62, 600 667 586

Wyrób i sprzedaż materiałów
budowlanych E. Kalicki. Ogrodzenia betonowe, pustaki łupane,
stropy Teriva, Klembów, ul. Gen.
Fr. Żymirskiego 98, tel. 799 93 89,
604 555 651

DOCIEPLANIE BUDYNKÓW
ltynki akrylowe itp.
lparapety zewnętrzne
lpodbitki dachowe

tel. 501 379 549

w w w. n o v b u d . i n f o . p l

Usługi komputerowe
zzSerwis laptopów, komputerów
stacjonarnych, usuwanie wirusów, strony internetowe, Wołomin,
ul. Kościelna 20. Dojazd do klienta,
tel. 787 999 504

Usługi cyklinowanie
piaskowanie, malowanie
tel. 534 085 324
Usługi ogólnobudowlane: elewacje styropianem, remonty, wykończenie, podbitki, poddasza,
tel. 504 298 135

Transportowe usługi
zzSprzedaż piasku, żwiru, ziemi, Radzymin, ul. Polna 13. Krzysztof Koźlik, tel.
502 366 154

Geodeta inż. Piotr Patejuk,
mapy, podziały itp. Wołomin,
ul. Ujazdowa 14, tel. 793 573 169,
501 310 258

zzSkup aut od roku 2000 do 2017, tel.
573 418 807
zzKupię każde auto od 2000 r. do 2017 r.
tel. 608 825 673

Motoryzacja sprzedam
zzSprzedaż części do samochodów:
Fiat, Daewoo oraz inne na zamówienie, Wołomin, pl. 3 Maja 1A, tel.
22 787 10 92

Auto części
skup aut

Volkswagen, Audi

05-250 Wiktorów
ul. Radosna 18

REKLAMA

Motoryzacja usługi
Mechanika samochodowa
Marek Piotrowski 05-220
Zielonka, ul. Marecka 72,
tel. 22 781 82 63, 603 528 562
www.automechanik.com.pl
zzLakiernictwo, blacharstwo, mechanika, haki, tłumiki, Zielonka, ul.
Poniatowskiego 49, tel. 22 761 10 26

Nauka
zzPomoc w pisaniu prac dyplomowych i
zaliczeniowych, tel. 506 141 563

Nieruchomości sprzedam
zzSprzedam działkę w Emilianowie koło
Radzymina - 7200 m2, usługowo- budowlaną. Tel. 606 880 373

Fauna i flora
zz”Kameleon” sklep zoologiczno
-wędkarski, art. dla zwierząt Wołomin,
ul. Armii Krajowej 29, Tłuszcz, ul. Głowackiego 2B, tel. 502 389 962

SKLEP OGRODNICZY
www.witona.prv.pl
Radzymin, ul. Norwida 22
tel. 786 52 55, fax 786 54 31

Czynny: pon. - pt. 800-1800, sob.800-1600,niedz.1000-1400

Stolar meble na wymiar:
kuchnie, szafy , garderoby, meble
biurowe, łazienkowe, nietypowe
zabudowy i inne typy. Pomiar
wykonawstwo montaż, tel. 511-571-283
www.meblestolar.pl

Obsługa imprez
Zaprasza do zakupu
ciast domowych!

Sklepy hurtowe, restauracje, kawiarnie,
sale weselne itp.
tel. 502 617 823, 508 142 375

TO MIEJSCE
CZEKA
NA TWOJE
OGŁOSZENIE
2 2 787 07 11
664 200 502

tel. 512-008-626

Wnętrzarskie

Cukiernia Banasiak

zzLekarz Konrad Strzelczyk. Internista,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog. Gabinet lekarski Wołomin – Majdan,
ul. Rzymska 12 ,EKG, L4, wizyty domowe.
Zapisy tel. 609 555 700, 22 776 32 53
zzMasaż – rehabilitacja terapia bólów
kręgosłupa. Możliwość dojazdu Mateusz
Mikulski, fizjoterapeuta, tel. 881 294 609
zzMasz siedzący tryb pracy i problemy
z kręgosłupem? Przyjdź – pomożemy!
Masaż – do wyboru. Irydologia. Biorezonans. Do pierwszego masażu analiza
irydologiczna gratis! Radzymin, al. Jana
Pawła II 58 D. Zapisy: 605 221 995

Motoryzacja kupię

Kominy kwasoodporne, malowanie natryskowe, płyty G/K, tel. 22
786 55 75, 602 516 890

Projektowe usługi

Producent kory sosnowej,
- kora sosnowa, ziemia
ogrodowa, nawóz, torf.
Hurt – detal. Transport
504 275 967, 05-250 Słupno, ul. Łagodna 21
gardenbiuro@wp.pl
www.garden-biuro.wp.pl

zzTuje szmaragd w doniczkach sprzedam, cena od 5 zł, tel. 604 291 654

Toczenie, frezowanie konwencjonalne i CNC, TIG, 3D, koła
zębate wykonuje Tok-Frez Wołomin, ul. Łukasiewicza 7, tel. 22
787 61 80

Sklep zoologiczny Pupil

Wysokiej jakości produkty
za rozsądną cenę dla twojego Pupila.
Zapraszam pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00.
Radzymin, ul. Batorego 1, tel. 662 922 333

www.fakty-wwl.pl
DZIAŁ REKLAMY: tel. 22 787 07 11, kom. 664 200 502, reklama@fakty-wwl.pl
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Patryk Kuryłek z brązowym
medalem Mistrzostw Świata

fakty.kryminalne

8.11.2017

zz Kobyłka. Sprawcy, po uprzednim pokonaniu wkładki na klucz drzwi, dostali
się do pomieszczenia stacji transformatorowej murowanej, skąd po uprzednim
zdemontowaniu transformatora, a następnie jego rozkręceniu i wylaniu ok.
170 kg oleju, skradli rdzeń aluminiowy.
Suma strat: 18.000 zł na szkodę PGE.
zz Kobyłka. Sprawca uszkodził zamek
w furtce prowadzącej na posesję
i drzwi prowadzące do budynku
stojącego na posesji oraz skradł dwa
kinkiety zamontowane po bokach drzwi
na ścianie budynku. Suma strat: 900 zł.
zz Ruda. Sprawcy skradli z budynku
mieszkalnego pieniądze w kwocie
około 1.300 zł.
zz Marki. Kradzież pojazdu marki
Toyota Auris koloru czarnego, rok produkcji 2015. Suma strat: 70.000 zł.

9.11.2017

zz Ząbki. Kradzież pojazdu marki Toyota Avensis kombi koloru grafitowego,
rok produkcji 2012. Suma strat: około
56.000 zł.
zz Kobyłka. Kradzież pojazdu marki
Citroën Berlingo koloru beżowego, rok
produkcji 2015. Suma strat: 40.000 zł.
zz Marki. Kradzież zaparkowanego na
ulicy samochodu marki Nissan Qashqai
koloru ciemnowiśniowego, rok produkcji
2012,. Suma strat: 64.000 zł.

10.11.2017

zz Lipinki. Kradzież zaparkowanego na
ulicy przed posesją otwartego pojazdu
marki Peugeot 206 koloru srebrnego,
rok produkcji 2001 wraz z kluczykiem
i dowodem rejestracyjnym. Suma strat:
około 2.000 zł.
zz Zielonka. Kradzież pojazdu marki
Isuzu D-Max koloru czarnego, rok
produkcji 2014. Pojazd zaparkowany
był na poboczu drogi przed bramą
wjazdową na posesję. Suma strat:
115.000 zł.
zz Wołomin. Kradzież pojazdu marki
Toyota HCR koloru szarego, rok produkcji 2016. Suma strat: 140.000 zł.

11.11.2017

zz Trojany. Na drodze S8 Filip B. (lat
26), kierując pojazdem marki Toyota

Zawodnik Wichru Kobyłka zdobył brązowy medal podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Podopieczny trenera Grzegorza Engela reprezentował Polskę w formule kick light w wadze do 57 kg.
opr. Wicher Kobyłka
W dniach 4-11 listopada stolica
Węgier gościła ok. 1600 zawodniczek i zawodników z całego świata
zrzeszonych w federacji WAKO,
we wszystkich formułach kickboxingu. W reprezentacji Polskiego Związku Kickboxingu znalazł
się zawodnik Wichru Patryk Kuryłek. 21-letni fighter z Kobyłki startował w formule kick light, w której wyżej od siły ciosów liczy się
ich ilość, a ewentualne znokautowanie przeciwnika kończy się
dyskwalifikacją.
W walce ćwierćfinałowej reprezentant Polski wygrał zdecydowanie z zawodnikiem z Turcji. W półfinale na budapesztańskiej macie
spotkał się z rywalem z Ukrainy,
z którym walczył we wrześniu
w meczu międzypaństwowym
w Gdańsku. Tym razem Patryk
znowu uległ i skończył zawody
z brązowym medalem.
– Brąz Mistrzostw Świata uważam za sukces. To był mój debiut
w imprezie tej rangi. Potwierdziłem przynależność do międzynarodowej czołówki i wierzę,
że z czasem będę osiągał jeszcze
lepsze lokaty – powiedział Patryk
Kuryłek.
– Jestem dumny ze swojego
podopiecznego. Patryk, pomimo
młodego wieku, pokazał, że jest
dojrzałym zawodnikiem, który potrafi realizować założenia taktyczne, bez reszty poświęca się swojej
dyscyplinie i ma potencjał, by być

13.11.2017

zz Ząbki. Funkcjonariusze WWP
KSP zatrzymali na ulicy do kontroli
pojazd marki Skoda Fabia, którego
kierujący Grzegorz M. przewoził
alkohol bez krajowych znaków akcyzy w ilości około 5 litrów. Alkohol
zabezpieczono procesowo.

14.11.2017

zz Radzymin. Sprawca, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń
nieustalonym narzędziem, skradł
dwa rowery górskie marki Trek
i Shockblaze przypięte do stojaka
w klatce bloku mieszkalnego.
Suma strat: 4.850 zł.

15.11.2017

zz Ząbki, ul. Wojska Polskiego.
Bartłomiej S. (lat 20), kierując
pojazdem marki Seat na skrzyżowaniu ulic, nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Volvo,
którym kierował Jarosław M. (lat
50), w wyniku czego doszło do
zderzenia pojazdów, a następnie
pojazd Volvo uderzył w ogrodzenie. Kierujących przebadano na
zawartość alkoholu z wynikiem
0,00 mg/l. Obaj kierujący zostali
przewiezieni do szpitala z ogólnymi potłuczeniami.

16.11.2017

zz Radzymin. Sprawca, wykorzystując nieobecność domowników,
wyważył okno, a następnie z pomieszczeń mieszkalnych skradł:
pieniądze w kwocie
4.000 zł, złotą biżuterię. Suma
strat: 7.700 zł.
zz Księżyki. Sprawca skradł z łąki
w nieustalony sposób krowę. Suma
strat: 4.200 zł.
zz Marki. Nieznany mężczyzna
skradł pieniądze w kwocie 2.200
zł w trakcie wymiany pieniędzy
w kasie sklepu.
zz Kobyłka, ul. Zagańczyka. Bartłomiej Ś. (lat 22), kierując pojazdem, potrącił przechodzącą przez
przejście dla pieszych 13-latkę.
Kierującego pojazdem przebadano
na zawartość alkoholu z wynikiem
0,00 mg/l. Piesza doznała urazu
prawej nogi oraz lewej ręki.

Fakty.sport

Trenuj
z Mistrzem
Już po raz drugi
w Zespole Szkół im. ks.
Jana Twardowskiego
w Wołominie odbyły się
zajęcia przeznaczone
dla uczniów szkoły
w ramach projektu
„Trenuj z Mistrzem”.

18.11.2017

zz Zagościniec. Sprawcy podczas nieobecności domowników
włamali się do budynku mieszkalnego poprzez nawiercenie otworu
w ramiaku drzwi balkonowych
pomieszczenia salonu, a następnie
otworzyli klamkę zabezpieczającą.
Z domu skradziono m.in. aparat
cyfrowy.
zz Ząbki, ul. Dąbrowskiego. Kradzież samochodu osobowego marki
Honda Accord koloru grafitowego,
rok produkcji 2009. Suma strat:
35.000 zł.

opr. AM
Trenerzy z Fundacji „Akademia Integracji” przez 10 dni prowadzili zajęcia, których celem
było zaszczepienie w uczniach
pasji do sportu oraz pokazanie,
że również osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą
być aktywne w różnych dziedzinach sportu. Zajęcia były
dostosowane indywidualnie do
każdego z uczestników – do
jego możliwości psychoruchowych, tak aby choć przez chwilę każdy z nich mógł poczuć się
mistrzem.

Informacje uzyskane od Tomasza
Sitka, rzecznika prasowego
Komendy Powiatowej Policji.
opr. eda

Szukaj nas pod adresem
www.fakty-wwl.pl

fot. organizatorzy

7.11.2017

zz Lipka. Sprawcy, po uprzednim pokonaniu zamków stacji transformatora,
dostali się do jego wnętrza i skradli
miedziane elementy transformatora
i kable łączące transformator z rozdzielnią niskiego napięcia. Suma strat:
35.000 zł na szkodę PGE.
zz Laskowizna. Sprawca oderwał
gniazdo rygla okna w łazience domu
jednorodzinnego i skradł złotą i srebrną
biżuterię.
zz Ząbki. Mieszkanka Ząbek złożyła
zawiadomienie, że dwóch nieznanych
sprawców zerwało jej złote kolczyki
z uszu, a następnie oddaliło się w kierunku osiedla Wojska Polskiego. Suma
strat: 700 zł.

Yaris, podczas zmiany pasa ruchu
doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Ford Mondeo, którym
kierował Karol W. (lat 25). Kierującego pojazdem Toyota przebadano
na zawartość alkoholu z wynikiem
0,00 mg/l. Pasażerka pojazdu Toyota Katarzyna Z. (lat 47) została
przewieziona do szpitala.

fot. organizatorzy

6.11.2017

zz Wołomin. Na wniosek WPG KPP
Wołomin prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie zastosował środek
zapobiegawczy w postaci dozoru policji
oraz poręczenia majątkowego wobec
Krystiana H. (lat 27) oraz Waldemara W. (lat 53) podejrzanych o udział
w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem olejem
smarownym, uszczupleniem podatku
akcyzowego na około 24 mln zł oraz
wyłudzeniem podatku VAT na kwotę
około 16 mln zł.

wybitnym kickboxerem. Przed zawodami ciężko pracowaliśmy na
ten sukces. Teraz chcemy skupić
się na tzw. twardych formułach
ringowych low kicku i K1. Mamy
pas zawodowego mistrza kraju
w K1. Patryk to typowy puncher
i pomału będziemy odchodzić
od startów w kick light – dodaje
Grzegorz Engel.
– Duet Kuryłek – Engel daje kibicom Wichru wiele powodów do

radości. Do medali z Mistrzostw
Polski i Europy dołożyli brąz
MŚ. W tym sukcesie swój udział
mają również wszyscy, którzy
ich wspierają. Sparingpartnerzy
z sekcji, klub Wicher, miasto Kobyłka, sponsorzy, dietetycy, trenerzy odpowiedzialni za przygotowanie siłowe i rodziny zawodnika
i trenera – podsumowuje Artur
Rola, prezes MKS Wicher Kobyłka.

REKLAMA

WÓJT GMINY JADÓW
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jadów i na
stronach internetowych www.jadow.az.pl; www.bip.jadow.az.pl
zostało podane do publicznej wiadomości:
1. zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Jadów z dnia
20 listopada 2017r. zawierające wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży.
Wójt Gminy Jadów
Dariusz Stanisław Kokoszka
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Polskie i tłuszczańskie
drogi do niepodległości

Biblioteczne
spotkania
W Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wołominie
sporo się dzieje. 12
listopada odbyło się
spotkanie z Danielem
Olbrychskim, a trzy dni
później z Cyber Marianem.

To tytuł konferencji
naukowej, która odbyła
się w piątek, 10 listopada
w Muzeum Ziemi
Tłuszczańskiej w Tłuszczu.
Tematem wystąpień były
okoliczności odzyskania
niepodległości przez Polskę
w 1918 r.

opr. eda
Daniela Olbrychskiego nikomu przedstawiać nie trzeba. Spotkanie z nim było
podróżą do fascynującego świata filmu.
Mogliśmy usłyszeć anegdoty z filmowego świata, m.in. jaka we współpracy jest
Angelina Jolie oraz jak tańczy się walca z Sophią Loren. Spotkanie zakończył
fragment tekstu z „Kwiatów polskich”,
Juliana Tuwima: „Czy pamiętasz, jak
z tobą tańczyłem walca…”.
Nieco inny charakter miało spotkanie
z Cyber Marianem, doskonale znanym
z YouTube’a. Autor autobiografii, a zarazem poradnika spotkał się z młodzieżą.
Pytań było bardzo dużo – począwszy od
tego czy cybermarianowe wąsy są prawdziwe aż po pytania o trudne momenty
życia związane z chorobą. Cyber Marian
udzielił, oczywiście, kilku porad dla tych,
którzy chcą rozpocząć swoją przygodę
z Internetem.
A już w piątek, 1 grudnia o godz.
18.00 – spotkanie autorskie z Jackiem
Krawczykiem. O  oprawę muzyczną zadba zespół Jugonostalgia, fragmenty
książek przeczyta Jolanta Mrotek.
Warto przyjść, warto posłuchać.

Siewba – pismo dla chłopów
Jako pierwszy głos zabrał prezes
Marcin Ołdak, który wygłosił referat
pt. Rola „Siewby” i działaczy wokół
niej skupionych w dziele odzyskania
niepodległości. Na wstępie odczytał
wspomnienia Wacława Sieroszewskiego (pisarza i honorowego Obywatela Gminy Tłuszcz) z okresu Powstania Styczniowego.
– Był jednym z ojców niepodległości. Był jednym z niewielu, którzy
do Józefa Piłsudskiego mogli mówić
Ziuk. To była zacna i wielka postać.
On tutaj opisuje (we wspomnieniach – przyp. red.), jak w Powstaniu
Styczniowym chłopi ogrodzili się
przeciw nim. Chłop wiedział jedno.
Ten car z Rosji jest pewnie dobry,
a zły jest polski pan. Tak było. Tak
można było rozgrywać te konflikty.
Wówczas chłop nie miał takiej świadomości narodowej – mówił Marcin
Ołdak.
– Cóż się dzieje w następnym pokoleniu? Po Powstaniu Styczniowym
wszystko się zmienia. A w Tłuszczu
dzieje się rzecz niepodobna. Powstaje pierwsze w historii królestwa
polskiego, w zaborze rosyjskim pismo chłopskie. Pisane przez chłopów i dla chłopów. To dzieło pomaga
uświadomić im, że są Polakami. To
taka emancypacja chłopa polskiego,
która dokonała się tutaj w Tłuszczu.
Muzeum jest kopią budynku, gdzie
mieściła się siedziba redakcji „Siewby” – podkreślił.

Następnie
wystąpił
Andrzej
Sowa, historyk i dziennikarz naukowy Polskiego Radia. W referacie pt.
„Portret roku 1918” przedstawił, jak
Polska w tym czasie dochodziła do
niepodległości.
– Na początku roku 1918 pojawiają się inne ciekawe elementy. Mianowicie, 5 stycznia premier Wielkiej
Brytanii Lloyd George, który notabene nie lubił Polaków, powiedział
tak: „Sądzimy, że niepodległa Polska obejmująca wszystkie rdzenne
polskie żywioły, które zechcą wejść
w jej skład, stanowi naglącą konieczność dla stabilizacji Zachodniej Europy”. To było bardzo ważne stwierdzenie jednego z głównych aliantów
– zauważył historyk.

11 listopada – wyzwolenie
Polski
Kolejnym wykładowcą był dr
Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i autor książki „Wielkie bitwy
Polaków”. W referacie pt. „O ponownym zaistnieniu Polski” wyjaśnił,
dlaczego 11 listopada został uznany
za dzień, w którym Polska odzyskała
niepodległość. Na wstępie zaznaczył, że lokalna historia jest tak samo
ważna jak globalna.
– Mylimy dwa pojęcia, które
chciałem dziś rozdzielić. 11 listopada to nie jest powstanie państwa
polskiego. Ono już było. Dosyć
duże, ale odległe. Polska miała być
najistotniejszym elementem middle
(z ang. środek – przyp. red.) Europy, czyli niemieckiego środka Europy. Potem skopiuje to Lenin i cały

Związek Sowiecki. Co było istotne?
Żeby było jedno państwo, które
poprowadzi inne. Taki baran, które prowadzi owce na rzeź. I Polska
dała dęba. Nie dość, że wypowiedziała posłuszeństwo Niemcom to
jeszcze, mówiąc językiem małych
dzieci, pokazała im język. Druga
rzecz. Rada Regencyjna natychmiast się powołała jako przedstawiciel społeczeństwa polskiego przed
okupantem. Czyli, co się stało? Staliśmy się okupacją I wojny światowej – wyjaśnił.
Dr Jabłonka podkreślił też,
że Polska była państwem kongresowym od 5 listopada 1916 r. do
momentu wyzwolenia z okupacji.
Mieliśmy własną autonomię, ale byliśmy państwem zależnym.
Ostatnim referentem był dr Zbigniew Hundert z Instytutu Nauk
REKLAMA
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Profesjonalne mycie
elewacji, dachów,
kostki brukowej

twoja reklama na

- usuwanie graffiti, glonów, mchu i porostów

www.fakty-wwl.pl

usługi remontowo-budowlane

zapytaj o szczegóły: reklama@fakty-wwl.pl

Docieplanie budynków

609-899-776, 514-333-290

Historycznych UKSW w Warszawie. Przedmiotem jego badań
jest historia Rzeczypospolitej
w II połowie XVII w. w zakresie
polityki i wojskowości. W związku z tym wygłosił prelekcję pt.
„Inny ważny 11 listopada. Zwycięstwo pod Chocimiem 1673”.
W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie tej bitwy, bowiem bez niego nie byłoby tryumfu Jana III Sobieskiego pod
Wiedniem. Przybliżył również
m.in. osobę króla Polski Michała
Korybuta Wiśniowieckiego.
Po prelekcjach nie zabrakło
pytań od uczestników. Na zakończenie konferencji prezes
Marcin Ołdak zaprezentował
drugie wydanie książki „Dzieje
Obwodu Armii Krajowej Rajski
Ptak-Burak” Stanisława Kielaka.

fot. mbp

Organizatorem wydarzenia było
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej. W konferencji uczestniczyli m.in. lokalni samorządowcy,
przedstawiciele Stowarzyszenia Rodu
Kielaków „Siewba” i mieszkańcy.

fot. RO

Rafał Orych
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